מידע למועמד לביטוח מגדל לעסק
מועמד יקר,
העסק שלך הוא בעצם הפרנסה שלך .מטרתו של ביטוח העסק הוא להגן מפני סיכונים שונים  ,העלולים לגרום לנזקים
כספיים משמעותיים ,או אפילו להפסד רווחים כתוצאה מהם .ביטוח העסק מכסה מקרים של שריפה ,נזקי מים ,הצפה
או שיטפונות )ונזקים עקב אסונות טבע( רעידת אדמה ,פריצה ,נזק לצד שלישי ונזק לעובדים המועסקים על ידך תוך
כדי עבודתם .
ביטוח העסק מאפשר התאמה אישית של רכיבי כיסויי הביטוח ורבדיו לצרכי העסק ,סוג העסק ורמת הסיכון
אליה הוא חשוף .
לכן ,חשוב לוודא כי התכנית הביטוח הנרכשת מתאימה לצרכים הביטוחים של עסקך .

עיקרי הכיסוי הביטוחי
כל אחד מהכיסויים
צריך לרכוש בנפרד

מגדל לעסק

ביטוח נזקי אש מורחב:
ביטוח זה מכסה אובדן או נזק בלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח על ידי אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות,
חריכה וצריבה ,נזקי נוזלים והתבקעות ,פגיעה על ידי כלי טייס ,התנגשות ,שביתות פרעות ונזק בזדון.
ניתן לרכוש או לוותר על כיסוי לנזקי טבע ,רעידת אדמה ,פריצה או שוד.
ביטוח אובדן תוצאתי מנזקי אש מורחב:
ביטוח זה מכסה הפסד הנובע מהפרעה או מהפסקה במהלך עיסוקו של המבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח
המבוטח לפי פרק ביטוח נזקי אש מורחב.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי בשל אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לנזק גוף,
מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי ,נזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי הנגרם עקב עיסוקו
של המבוטח.
ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו על פי חוק כלפי עובד/יו בשל היזק גופני ,נפשי או שיכלי או מוות
אשר אירע כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי או עקב עבודתו/ם בעסק המבוטח.

ביטוחים נוספים
אפשריים

ניתן לרכוש ביטוחים נוספים אלה בהתאם לצרכי העסק:
ביטוח אחריות מקצועית:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי על פי דין ,בשל מקרה ביטוח שתביעה או דרישה
שהוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה
רשלנות ,טעות או השמטה ,במסגרת מקצועו ועיסוקו כמפורט ברשימה ובכפוף לדינים החלים עליו.
ביטוח חבות המוצר:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי בגין נזק שנגרם עקב מוצר שבגינו אחראי
המבוטח ,כשהמוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בעת שאירע הנזק .המוצר הוא כל מוצר מוחשי
לרבות רכיב שלו הנכלל בענף פעילותו של המבוטח ובהתאם למפורט ברשימה ,לרבות הוראות שימוש,
אריזה או מיכל.
ביטוח כל הסיכונים כספים:
ביטוח זה מכסה אובדן או נזק בלתי צפוי שיגרם לכספים המבוטחים בעת הימצאם בחצרי המבוטח או
בעת העברתם לכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים  ,ובלבד שאינם מוחרגים בפוליסה.
הכספים הינם :מזומנים ,שטרות ,המחאות דואר ,בטחונות ,תלושי תשלום ,שטרי חוב ,שטרי חליפין,
ניירות ערך ,בולי חשבון ודואר וכן אגרת סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב.למעט המחאות ללא
ערך כספי  ,מסמך סחיר כאמור מזויף או אמצעי תשלום אלקטרוני מכל סוג שהוא.
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ביטוח ציוד אלקטרוני של מערכות ממוחשבות:
ביטוח זה מכסה כל אובדן או נזק פיזי תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי של ציוד אלקטרוני בעת המצאם בחצרי
המבוטח ובלבד שאינו מחורג בפוליסה

ביטוחים נוספים -
המשך

כמו כן ,ניתן לרכוש גם את הכיסויים הנוספים הבאים בהתאם לצורכי עסקך :
• אם אתה מוביל סחורות של אחרים  ,הנך זקוק לביטוח סחורה בהעברה המכסה אובדן או נזק פיזי
תאונתי שנגרם לרכוש בעת הובלתו מהמקום בו נמצא ועד ליעדו הסופי.
• אם אתה בעלים של מפעל בו יש מכונות או פס ייצור באמצעות מכונות – הנך זקוק לביטוח שבר
מכני המכסה אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי למכונות הנמצאות בחצרי המבוטח ,למעט אם
החורג בפוליסה.
• תאונות אישיות

פרמיית הביטוח

• טרור
הפרמיה נקבעת על פי סכומי הביטוח ,או גבולות אחריות )לפי העניין( והכיסויים או ההרחבות הנוספות
שנרכשים .כל זאת בהתאם לסוג העסק ,פרופיל הסיכון ניסיון התביעות וכיוב'.

תקופת הביטוח
סכומי ביטוח
עיקריים וגבולות
אחריות עיקריים

 12חודשים מיום כניסת הביטוח לתוקף
סכומי הביטוח וגבולות האחריות מפורטים ברשימה על פי הפרמטרים הספציפיים של כל מבוטח.

חריגים וסייגים
לחבות החברה

יש – ראה חריגים ספציפיים לכל פרק ו/או הרחבה וכן ראה חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה המופיעים
בחוברת תנאי הפוליסה.

אמצעי תשלום
ודמי האשראי

 .1ביצוע התשלום במזומן :תשלום במזומן ייחשב גם תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,הוראת קבע,
המחאה  -עד  5תשלומים.
דמי הביטוח במזומן :הסכום הנקוב במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הסוכן ,אשר גם נקוב
ברשימה.
 .2ביצוע התשלום באשראי:
אשראי ייחשב תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,הוראת קבע ,המחאה עד  8תשלומים .בגין תשלום
באשראי ,יגבו דמי אשראי המבוססים על שיעור הריבית לפי חישוב שנתי בהתאם לדין ,עד  6%סכומו
של כל תשלום ,מספר התשלומים ,האם קיימת הצמדה ,מועדי התשלום ודמי האשראי מפורטים
ברשימה וכן במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הסוכן.

לתשומת ליבך ,המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד .הפרטים המלאים בנוגע לתכניות ,מפורטים בתנאי
הפוליסות והם אלו המחייבים .למידע נוסף אנא פנה לסוכן הביטוח שלך.
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